
 

โครงการอบรม 

“การควบคมุคณุภาพคอนกรตีกอ่สรา้ง 

ส าหรบัผ ูค้วบคมุงาน ร ุน่ท่ี 2” 

วนัศกุรแ์ละวนัเสารท่ี์ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

รูปแบบ Interactive Online Conference ผ่านทางโปรแกรม ZOOM 

** กรุณากรอกข้อมูลสมัครอบรม เข้าในระบบผ่าน QR CODE เพื่อความถูกต้อง ** 

 

ช่ือ – นามสกุล ............................................................................หมายเลขสมาชิก สคท..................................... 

หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร.........................โทรศัพท.์.............................E-mail…………………………………. 

ที่อยู่ออกใบเสร็จ/บริษทั/หน่วยงาน.................................................................................ที่อยู่เลขที่......................

หมู่ที.่...................อาคาร...........................................ซอย.........................................ถนน................................ 

ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด...............................................

รหัสไปรษณีย์................เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี.................................................................................................. 

# # หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร หากท่านไม่กรอกเลขที่สมาชิกสภาเจ้าหน้าที่จะเอาคะแนนเข้าให้ไมไ่ด้โปรดระบ ุ# # 

 

คา่ลงทะเบยีน 

 สมาชกิ สมาคมคอนกรตีแหง่ประเทศไทย 1,000 บาท 

 บคุคลทัว่ไป 2,000 บาท 

 นกัศกึษา  ลงทะเบยีนฟร ี  

ราคาดงักล่าวรวมภาษ ี7% ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได ้

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี 099-3-00013126-6 

487 ช้ัน 3 อาคารวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ซอยรามค าแหง 39 (ซอยเทพลีลา) ถนนรามค าแหง  

แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 โทร.02-136-2331, 086-374-4237 โทรสาร.02-935-6538 

Website : http://thaitca.or.th 

การช าระคา่ลงทะเบยีน 

  เงินสด     ที่สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  ช้ัน 3 อาคารวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 

   เงินโอน   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาส่ีแยกศรีวรา ประเภทออมทรัพย์ 

   เลขที่บัญชี 140-2-55084-3 

  
กรณีโอนโปรดส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงนิมาพรอ้มกบัใบสมัครมาที่ E-mail : thaitca@gmail.com 

และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่สมาคมไดท้ราบ หรอื ลงทะเบียนผ่าน QR CODE 

  เช็ค ส่ังจ่ายในนาม “สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย” 

  ช าระผ่านบตัรเครดติ โปรดสแกน QR CODE และ กรุณาลงทะเบียนอบรมด้านในระบบ 
 

 

สมาคมคอนกรตีแหง่ประเทศไทย 

Online Seminar 2 Day (ZOOM) 

โครงการอบรม 

“การควบคมุคณุภาพคอนกรตีกอ่สรา้ง

ส าหรบัผ ูค้วบคมุงาน ร ุน่ท่ี 2” 

วนัศกุรแ์ละวนัเสารท่ี์ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

(รบัจ านวนจ ากดั เพียง 100 คน เท่านัน้) 

* *เฉพาะนกัศึกษาลงทะเบียนฟร ีกรณุาแนบส าเนาบตัรนกัศึกษา* * 

@ @ สมคัร 2 โครงการอบรม โครงการอบรมท่ี 2 ลด 30% @ @ 

หมายเหต ุ: หากท่านสมคัรโครงการอบรม “การควบคมุคณุภาพคอนกรีตก่อสรา้ง ส าหรบัผ ู้

ควบคมุงาน ร ุน่ท่ี 2” วนัท่ี 12-13 พ.ย. 64 ในราคาเต็ม ท่านสามารถไดร้บัส่วนลด 30% ในการ

สมคัรโครงการอบรม “หลกัพ้ืนฐานของคอนกรีต การประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันา ร ุน่ท่ี 2” วนัท่ี 

2,3,4 ธ.ค. 64 ลด 30% ไดอี้กดว้ยนะคะ 

 

 

CPD/PDU 9 หน่วย 

http://thaitca.or.th/
mailto:thaitca@gmail.com


 

 

โครงการอบรม 

“การควบคมุคณุภาพคอนกรตีกอ่สรา้ง 

ส าหรบัผ ูค้วบคมุงาน ร ุน่ท่ี 2” 

วนัศกุรแ์ละวนัเสารท่ี์ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

รูปแบบ Interactive Online Conference ผ่านทางโปรแกรม ZOOM 

วนัศกุรท์ี ่12 พฤศจกิายน พ.ศ.2564 

09.00 – 10.30 น. การตรวจสอบคุณภาพและการทดสอบคอนกรตี 

(การตรวจสอบคุณภาพและการประกนัคุณภาพก่อนการผสม ล าเลียงและการเทคอนกรตี 

ที่จ าเป็นส าหรบัวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง) 

โดย รศ.ดร.วรีชาต ิตัง้จริภทัร 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี

10.30 – 10.45 น. พักเบรก 

10.45 – 12.15 น. การตรวจสอบคุณภาพและการทดสอบคอนกรตี (ต่อ) 

(การตรวจสอบคุณภาพและการประกนัคุณภาพก่อนการผสม ล าเลียงและการเทคอนกรตี 

ที่จ าเป็นส าหรบัวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง) 

โดย รศ.ดร.วรีชาต ิตัง้จริภทัร 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

13.15 – 14.45 น. การตรวจสอบ คัดเลือกวัสดุส่วนผสมคอนกรีต 

(การตรวจสอบและคัดเลือกวัสดุผสมคอนกรตีต่างๆ เช่น วัสดุประสานมวลรวม น้ าส าหรบั

ผสมและบ่มและสารเคมีผสมเพิ่ม เพื่อให้ได้มาคอนกรีตที่มคีุณภาพตามเกณฑท์ี่ก าหนด) 

โดย รศ.ดร.บวร อศิรางกรู ณ อยธุยา 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 

14.45 – 15.00 น. พักเบรก 

15.00 – 16.30 น. ความส าคญัของการควบคุมคุณภาพคอนกรีตก่อสร้าง 

(ภาพรวมและความส าคญัของการควบคุมคุณภาพ และเกณฑ์เบื้องตน้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมคุณภาพคอนกรีตก่อสร้าง) 

โดย ศ.ดร.ชยั จาตรุพทิกัษก์ลุ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี

 

 

 

 

โครงการอบรม 

“การควบคมุคณุภาพคอนกรตีกอ่สรา้ง 

ส าหรบัผ ูค้วบคมุงาน ร ุน่ท่ี 2” 

วนัศกุรแ์ละวนัเสารท่ี์ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

รูปแบบ Interactive Online Conference ผ่านทางโปรแกรม ZOOM 

วนัเสารท์ี ่13 พฤศจกิายน พ.ศ.2564 

09.00 – 10.30 น. การควบคุมคุณภาพคอนกรีตขณะผสม 

(การควบคมุคุณภาพคอนกรตีขณะผสมคอนกรตี โดยพิจารณาถึงแบบหล่อ การเท 

ความสามารถเทได้ของคอนกรตี การแต่งผิวหน้าคอนกรีต) 

โดย คณุสขุสนัต ์พชืธญัญากจิ 

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

10.30 – 10.45 น. พักเบรก 

10.45 – 12.15 น. การควบคุมคุณภาพหลงัจากการเทคอนกรตีแลว้เสร็จ 

(การควบคมุคุณภาพหลังจากการเทคอนกรตี ด้วยวิธีการบ่ม คอนกรตีสัมผัสสภาพ

อากาศหนาวและสภาพอากาศร้อน) 

โดย คณุธรรมรตัน ์บญุเสนอ 

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

13.15 – 14.15 น. กรณีศกึษา “การควบคุมคุณภาพคอนกรีตผสมเสร็จ ตลอดกระบวนการผลติและการ

ท างานทีห่น้างานก่อสร้าง” 

โดย คณุสรุศกัดิ ์ภูส่นัตพิงษ ์

บริษทั ปูนซีเมนต์เอเชีย จ ากดั (มหาชน)  

14.15 – 15.15 น. กรณีศกึษา “การควบคุมคุณภาพคอนกรีตผสมเสร็จส าหรับการก่อสร้างอาคารสูง” (ฐาน

รากขนาดใหญ่, พืน้โพสเทนช่ัน, เสาและ lift core) 

โดย คณุบญุรอด คปุตทิฬัห ิ

บริษทั ผลติภัณฑ์และวตัถกุ่อสร้าง จ ากดั  

15.15 – 15.30 น. พักเบรก 

15.30 – 16.30 น. กรณีศกึษา “การทดสอบคอนกรตีภาคสนามตามข้อก าหนดของ ACI” 

โดย คณุอคัรเดช พรประยทุธ 

บริษทั ปูนซีเมนต์เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
 

 

***** ขอบพระคณุทีใ่ห้การสนใจ ***** 

กิจกรรมของสมาคมคอนกรตีแห่งประเทศไทยดว้ยดเีสมอมาคะ่ 

 


